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In de voormalig Sovjet-Unie werden dissidenten opgesloten in
gevangenissen en strafkampen, maar ze werden ook voor gek
verklaard. Erkende psychiaters stuurden mensen met een andere
politieke voorkeur naar inrichtingen. Robert van Voren,
mensenrechtenactivist en directeur van het Global Initiative on
Psychiatry, schreef het boek 'Levenslang', over de misbruik van de
psychiatrie voor politieke doeleinden.
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RAPPORT-OLAF_def Politieke Psychiatrie komt heden ten dagen
nog voor in EU-lidstaten.De Sovjet-methode is voorbeeld om
politieke tegenstanders te
breken.Nederland:Spijkers,Bos,Schaap,van Rooij.
http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def

waarschuw de redactie over deze bijdrage

REAGEREN

Author

Author email

Author url

Reactie

VERSTUUR

Mondiaal nieuws via
sociale netwerken

Kiosk Duitsland Rob
Savelberg

Merlijn Twaalfhoven

Het Dilemma

Eerlijke supermarkten >>

Met Max Havelaar zijn velen beter af >>

Aandelen Afrika - Roeland Muskens >>

Martijn de Rooij - Openheid over Irak >>

Het Dilemma: auto wassen thuis of in ...>>

Huisbioloog >>

Mondiaal nieuws via sociale netwerken>>

Kiosk Duitsland Rob Savelberg >>

HOME PROGRAMMAGIDS TERUGLUISTEREN MUZIEK OVER RADIO 1

http://www.radio1.nl/pagina/over
http://www.radio1.nl/muziek
http://www.radio1.nl/terugluisteren
http://www.radio1.nl/gids
http://www.radio1.nl/
http://www.radio1.nl/items/3166-kiosk-duitsland-rob-savelberg
http://www.radio1.nl/items/3165-mondiaal-nieuws-via-sociale-netwerken
http://www.radio1.nl/items/3164-huisbioloog
http://www.radio1.nl/items/3089-het-dilemma-auto-wassen-thuis-of-in-de-wasstraat
http://www.radio1.nl/items/3088-martijn-de-rooij-openheid-over-irak
http://www.radio1.nl/items/3087-aandelen-afrika-roeland-muskens
http://www.radio1.nl/items/2131-met-max-havelaar-zijn-velen-beter-af
http://www.radio1.nl/items/2114-eerlijke-supermarkten
http://www.radio1.nl/items/3168-het-dilemma
http://www.radio1.nl/items/3168-het-dilemma
http://www.radio1.nl/items/3167-merlijn-twaalfhoven
http://www.radio1.nl/items/3167-merlijn-twaalfhoven
http://www.radio1.nl/items/3166-kiosk-duitsland-rob-savelberg
http://www.radio1.nl/items/3166-kiosk-duitsland-rob-savelberg
http://www.radio1.nl/items/3165-mondiaal-nieuws-via-sociale-netwerken
http://www.radio1.nl/items/3165-mondiaal-nieuws-via-sociale-netwerken
http://www.radio1.nl/items/3164-huisbioloog
http://www.radio1.nl/items/44359-radio-1-app-voor-iphone-ipad
http://www.archive.org/details/RAPPORT-OLAF_def
http://www.albumstopdf.com/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.radio1.nl%2fitems%2f5198-misbruik-van-de-psychiatrie&id=ma-120321053157-a4cea924
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API New hot app: Facebook Albums To PDF

Frequenties
Gebruiksvoorwaarden
Privacy
Contact
Adverteren

http://www.radio1.nl/pagina/adverteren
http://www.radio1.nl/veelgesteldevragen
http://www.radio1.nl/pagina/privacy
http://www.radio1.nl/pagina/gebruiksvoorwaarden
http://www.radio1.nl/frequenties
http://www.albumstopdf.com/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.radio1.nl%2fitems%2f5198-misbruik-van-de-psychiatrie&id=ma-120321053157-a4cea924
http://pdfcrowd.com

